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ABSTRAK 

 

PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN  

PREDICT OBSERVE EXPLAIN (POE) TERHADAP  

KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA SMA 

 

Oleh 

 

AYU NOVITASARI PANE 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model 

pembelajaran POE terhadap keterampilan proses sains siswa SMA pada materi 

Hukum Newton tentang gerak. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa 

kelas X IPA SMA Negeri 5 Bandarlampung, dengan sampel kelas X IPA 1 

sebagai kelas eksperimen dan X IPA 2 sebagai kelas kontrol. Desain penelitian 

yang digunakan adalah Pretest Posttest Control Group Design. Hasil penelitian 

diketahui bahwa kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional memiliki rata-rata N-gain sebesar 0,42, sedangkan kelas eksperimen 

yang menggunakan model pembelajaran POE memiliki rata-rata N-gain 0,72. 

Berdasarkan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan 

model pembelajaran POE terhadap keterampilan proses sains siswa pada materi 

Hukum Newton. Besarnya pengaruh model pembelajarn POE termasuk kedalam 

kategori tinggi dengan nilai cohen’s d sebesar 3,40 dan dan effect size r sebesar 

0,71. 

Kata kunci: predict observe explain, keterampilan proses sains. 
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MOTTO 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 

mengubah keadaan diri mereka sendiri.” 

(Q.S. Ar-Ra’d: 11) 

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan 

baginya jalan menuju surga”. 

(HR. Muslim No. 2699) 

 

“Bersabarlah dalam menggapai sesuatu, karena semua hal membutuhkan proses” 

(Anonim) 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Pembelajaran di abad ke-21 menuntut berbagai keterampilan yang harus 

dikuasai peserta didik, sehingga diharapkan pendidikan saat ini dapat 

mempersiapkan peserta didik untuk menguasai berbagai keterampilan. 

Keterampilan-keterampilan penting di abad ke-21 masih relevan dengan 

empat pilar kehidupan yang mencakup learning to know,  yaitu mengetahui 

penguasaan materi; learning to do, yaitu siswa harus belajar berkarya; 

learning to be, yaitu peserta didik yang memiliki kompetensi kognitif yang 

fundamental merupakan pribadi yang berkualitas dan beridentitas, dan 

learning to live together,  yaitu belajar bersama akan memberikan 

kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat aktif dalam diskusi, senantiasa 

memantau strategi dan pencapaian belajar mereka dan menjadi pemikir kritis 

(Scott, 2015) 

 

US-Based Partnership for 21st Century Skills (P21) mengidentifikasikan 

kompetensi yang diperlukan di abad ke-21 yaitu “The 4Cs” – 

communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Assessment 

and teaching of 21st Century Skills (ATC21S) mengkatagorikan keterampilan 

abad ke-21 menjadi 4 kategori, yaitu way of thinking, way of working, tools 
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for working dan skill for living in the world (Griffin, McGaw & Care, 2012). 

Way of thinking mencakup kreativitas, inovasi , berpikir kritis, pemecahan 

masalah, dan pembuatan keputusan. Way of working mencakup keterampilan 

berkomunikasi, berkolaborasi dan bekerja sama dalam tim. Tools for working  

mencakup adanya kesadaran sebagai warga negara global, maupun lokal, 

pengembangan hidup dan karir, serta adanya rasa tanggung jawab sebagai 

pribadi maupun sosial. Sedangkan skills for living in the world merupakan 

keterampilan yang didasarkan pada literasi informasi, penguasaan teknologi 

informasi dan komunikasi baru, serta kemampuan untuk belajar dan bekerja 

melalui jaringan sosial digital. 

 

Proses belajar tentu bukan saja terbatas pada meningkatnya kemampuan 

pengetahuan atau kognitif siswa, tetapi juga meliputi tingkah laku serta 

kemampuan berpikir yang lebih baik, dan yang tidak kalah penting adalah 

bagaimana proses belajar tersebut menjadikan siswa pandai memecahkan 

suatu permasalahan yang dihadapi baik dalam pembelajaran di sekolah, 

maupun dalam kehidupan sehari-hari yang dialaminya. Siswa agar terbiasa 

memecahkan masalah dapat dibiasakan di dalam proses pembelajaran, tugas 

gurulah yang membantu siswa untuk mencapai hal tersebut, dengan 

menjadikan proses belajar mengajar yang lebih aktif, menyenangkan, dan 

membangkitkan kemampuan berpikir serta daya terampil siswa. Maka dari 

itu, guru harus menggunakan berbagai strategi, metode, maupun model 

pembelajaran yang lebih kreatif sehingga tujuan membentuk peserta didik 

yang diinginkan dapat tercapai. 
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Pembelajaran IPA atau sains di sekolah berdasarkan kurikulum 

menekankan pada penguasaan kompetensi melalui serangkaian proses ilmiah. 

Buku panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, menyatakan 

proses pembelajaran IPA diarahkan dalam mencari tahu dan berbuat untuk 

membantu peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

tentang diri dan alam sekitar. Fisika sebagai salah satu bidang IPA 

menyediakan berbagai pengalaman belajar untuk memahami konsep dan 

proses ilmiah karena itu, pembelajaran IPA khususnya fisika menekankan 

pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan 

pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. 

 

Fisika adalah pondasi penting dalam proses pembelajaran sains, karena 

banyak hal yang terdapat dalam  kehidupan sehari-hari berhubungan dengan 

fisika. Pada dasarnya kegiatan pembelajaran fisika, selain untuk menjadikan 

peserta didik menguasai materi yang ditargetkan, juga diarahkan untuk 

mengembangkan keterampilan proses yang berguna membantu memecahkan 

masalah. Fisika mengarahkan peserta didik dalam keterampilan proses untuk 

menghasilkan hasil kognitif yang baik.  

 

Kenyataannya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, 

pembelajaran fisika di SMAN 5 Bandarlampung masih menunjukkan bahwa 

hanya sedikit siswa yang aktif saat proses pembelajaran. Guru hanya 

menekankan pada penguasaan konsep dan pencapaian ketuntasan materi di 

mana guru hanya memberikan serangkaian tugas belajar secara berkelompok 

dan soal-soal latihan. Selain itu, kegiatan praktikum atau kegiatan yang 
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menunjang keterampilan proses siswa jarang dilaksanakan, hal ini dapat 

menyebabkan keterampilan proses sains siswa tidak berkembang sehingga 

materi-materi fisika yang sifatnya lebih banyak abstrak membuat siswa 

kesulitan untuk menemukan konsep konkret dalam pembelajaran dan 

membuat siswa tidak terampil dalam menerapkan konsep IPA atau sains 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Diperlukan adanya suatu pembelajaran yang mampu meningkatkan 

kemampuan kognitif sekaligus mengembangkan KPS siswa. Berdasarkan 

pengalaman tersebut peneliti ingin mencoba model pembelajaran yang  

mampu mengembangkan keterampilan proses sains siswa secara optimal salah 

satunya dengan menerapkan model pembelajaran Predict Observe Explain (POE). 

Pertimbangan pemilihan model pembelajaran ini terkait dengan strategi 

pembelajaran bahwa tugas utama guru adalah menggali pemahaman siswa 

terhadap suatu konsep dengan cara meminta siswa membuat prediksi dalam bentuk 

hipotesis. Selanjutnya guru meminta siswa mengobservasi suatu eksperimen atau 

demonstrasi sesuai dengan permasalahan, dan mencatat hasil pengamatan untuk 

kepentingan refleksi. Berikutnya adalah meminta siswa untuk memberikan 

penjelasan melalui presentasi tentang data hasil observasi dan membandingkannya 

dengan hipotesis yang telah diajukan sebagai dasar untuk mengambil suatu 

kesimpulan (Wah-liew & Treagust, 2004). Melakukan cara seperti ini 

pengetahuan yang diperoleh siswa akan melekat dalam ingatannya dan 

keterampilan proses sains siswa juga akan meningkat. 
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Produk yang baik dihasilkan dari keterampilan proses yang baik pula. 

Tujuan dari sains adalah untuk menjadikan peserta didik mampu 

menggunakan KPS (Aktamis & Ergin, 2008). Beberapa alasan mengapa 

keterampilan proses sains harus dimiliki oleh siswa yaitu: (1) sains 

(khususnya fisika) terdiri dari tiga aspek yaitu produk, proses dan sikap, 

dengan menggunakan KPS siswa akan memahami bagaimana terbentuknya 

hukum, teori dan rumus yang sudah ada sebelumnya melalui percobaan; (2) 

sains (fisika) berubah seiring dengan perkembangan jaman, oleh karena itu 

guru tidak mungkin lagi mengajarkan semua konsep dan fakta pada siswa 

dari sekian mata pelajaran. Siswa perlu keterampilan yang dapat membantu 

siswa menggali dan menemukan informasi dari berbagai sumber bukan dari 

guru saja; (3) siswa akan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap 

materi pelajaran dan mendorong siswa lebih aktif dalam pembelajaran.  

 

Salah satu topik yang paling penting dalam pembelajaran fisika adalah gaya. 

Hukum newton adalah bagian dari konsep gaya dan gerak yang merupakan 

konsep mendasar berbagai macam fenomena dalam kehidupan sehari-hari. 

Materi Hukum Newton memerlukan kemampuan pemecahan masalah yang 

kompleks sehingga dibutuhkan keterampilan yang dapat membantu siswa 

memahami konsep-konsep ilmiah secara lengkap. Pembelajaran hukum 

newton yang dilakukan disekolah selama ini hanya melalui penjelasan guru 

tanpa melakukan praktikum, hal ini dapat menyebabkan keterampilan proses 

sains siswa tidak berkembang.  
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Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran Predict, Observe, and 

Explain (POE) terhadap keterampilan proses sains siswa SMA. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah apakah terdapat pengaruh model pembelajaran POE terhadap 

keterampilan proses sains siswa SMA? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh model pembelajaran POE terhadap keterampilan proses sains siswa 

SMA. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Siswa 

Dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda sehingga siswa lebih 

aktif dalam belajar serta meningkatkan keterampilan proses sains siswa 

terhadap materi yang diajarkan. 

2. Bagi Guru 

Dapat memberikan pengetahuan dan alternatif pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran POE  untuk meningkatkan keterampilan proses sains 

siswa. 
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3. Bagi Peneliti 

Memeberikan wawasan, pengalaman, dan bahan masukan bagi peneliti 

sebagai calon guru. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

 

Untuk membatasi penelitian ini dan memberikan arah yang jelas maka ruang 

lingkup penelitian ini meliputi: 

1. Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ada atau tidak 

adanya perbedaan keterampilan proses sains siswa pada penerapan model 

pembelajaran POE pada materi pembelajaran fisika SMA khususnya 

materi hukum newton. 

2. Pada penelitian ini akan menggunakan pembelajaran POE. POE yang 

dimaksud dalam penelitian ini menurut Liew dan Treagust yaitu predict 

pada tahap ini, peserta didik memprediksi/meramalkan peristiwa yang 

akan terjadi terhadap suatu permasalahan yang diinformasikan oleh guru, 

selanjutnya observe pada tahap ini, peserta didik dalam kelompok kecil 

(4-5 anak) melakukan percobaan (praktikum) berkaitan dengan 

permasalahan yang telah diinformasikan guru kemudian mengamati hasil 

percobaan untuk menguji kebenaran prediksi/ramalan yang telah dibuat 

peserta didik sebelumnya Setelah melakukan percobaan, kemudian 

explain peserta didik dalam kelompok kecil menuliskan hasil percobaan 

dan menyusun hipotesis atas hasil percobaan tersebut. Selanjutnya peserta 

didik menjelaskan perbedaan yang terjadi antara prediksi awal mereka 

dengan hasil percobaan yang dilakukan. 
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3. Indikator KPS yang dimaksud dalam penelitian ini menurut Nuryani Y. 

Rustaman yang meliputi mengamati,  interpretasi, meramalkan (prediksi), 

berkomunikasi, dan merencanakan percobaan. 

4. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X MIA 1 dan MIA 2 di SMA 

Negeri 5 Bandarlampung. 

5. Materi pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum newton 

tentang gerak. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Model Pembelajaran POE 

Menurut Fatonah (2016) model pembelajaran POE merupakan salah satu 

model pembelajaran yang mengacu pada teori belajar konstruktivis, dimana 

esensi dari model pembelajaran ini adalah peserta didik membangun 

pengetahuan awalnya sendiri dan dengan bantuan guru dalam pembelajaran 

mereka berusaha menemukan hal baru dan akhirnya mampu 

mengkonstruksi pengetahuan sesuai dengan hasil pembelajaran yang 

diperoleh. 

Menurut Wui & Tsai (2005:113) 

         Konstruktivisme adalah teori tentang bagaimana seseorang 

mengetahui dan belajar, menyatakan bahwa pengetahuan tidak 

ditransmisikan secara langsung tetapi harus aktif dibangun oleh 

peserta didik. 

 

Menurut Zulfani dkk. (2009) Belajar menurut pandangan konstruktivisme 

berarti membangun, yaitu siswa dapat membangun (mengkonstruksi) sendiri 

pemahamannya dengan melakukan aktivitas aktif dalam pembelajaran. 

Teori belajar konstruktivisme merupakan salah satu teori belajar yang 

berhubungan dengan cara seseorang memperoleh pengetahuan, yang 

menekankan pada penemuan makna (meaningfullness).  
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Esensi dari teori konstruktivis adalah bahwa ide harus siswa sendiri yang 

menemukan dan mentransformasikan sendiri suatu informasi kompleks 

apabila mereka menginginkan informasi itu menjadi miliknya. Pendekatan 

konstruktivis dalam pengajaran menerapkan pembelajaran kooperatif secara 

intensif, atas dasar teori bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan 

memahami konsep-konsep yang sulit apabila siswa dapat saling 

mendiskusikan masalah-masalah itu dengan temannya. Para ahli 

konstruktivis beranggapan bahwa satu-satunya alat yang tersedia bagi 

seseorang untuk mengetahui sesuatu adalah inderanya. Seseorang 

berinteraksi dengan objek dan lingkungannya dengan melihat, mendengar, 

mencium, menjamah, dan merasakannya. 

 

Menurut Trianto (2011: 75-76) 

       Belajar menurut pandangan konstruktivis merupakan hasil konstruksi 

kognitif melalui kegiatan seseorang. Pandangan ini memberi 

penekanan bahwa pengetahuan kita adalah bentukan kita sendiri. 

Selanjutnya menurut Suparno, terdapat prinsip-prinsip yang sering 

diambil dari konstruktivisme antara lain, (1) pengetahuan dibangun 

oleh siswa secara aktif, (2) tekanan dalam proses belajar terletak pada 

siswa, (3) mengajar adalah membantu siswa belajar, (4) tekanan 

dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil akhir, (5) 

kurikulum menekankan partisipasi siswa, (6) guru sebagai fasilitator.  

 

Pandangan konstruktivisme tersebut erat kaitannya dengan model 

pembelajaran POE, hal ini dikarenakan siswa mengkonstruksi 

pemahaman/pengetahuan dengan pengetahuan awal yang mereka miliki 

sebelumnya, sehingga bukan disebabkan transfer ilmu oleh guru semata. 

Dengan menggunakan kemampuan indera serta pengetahuan yang dimiliki, 

pengetahuan yang baru dapat dibangun oleh diri siswa sendiri, sehingga 
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guru atau pendidik hanya membantu siswa belajar untuk membantu 

membangun pengetahuan para siswa. 

 

Sudiadnyani, dkk. (2013) menyatakan bahwa model POE ini dapat melatih 

peserta didik untuk lebih aktif terlebih dahulu mencari pengetahuan sesuai 

cara berpikirnya dengan menggunakan sumber-sumber yang dapat 

memudahkan dalam pemecahan masalah. Model pembelajaran POE 

bertujuan untuk mengajarkan peserta didik untuk belajar mandiri dalam hal 

memecahkan suatu permasalahan. 

 

Menurut Liew dan Treagust (2004) model pembelajaran POE efektif untuk 

guru dalam mengetahui sejauh mana pengamatan dan hasil prediksi yang 

dikemukakan oleh peserta didik. Sehingga guru dapat menentukan tindak 

lanjut yang akan dilakukan pada kegiatan pembelajaran selajutnya. Berikut 

penjelasan langkah-langkah model pembelajaran POE. 

1. Memprediksi (Predict) 

Pada tahap ini, peserta didik memprediksi/meramalkan peristiwa yang 

akan terjadi terhadap suatu permasalahan yang diinformasikan oleh guru. 

Penyusunan prediksi/ramalan berdasarkan pengetahuan awal, 

pengalaman, atau buku yang pernah mereka baca berkaitan dengan 

permasalahan yang akan dipecahkan. Prediksi/ramalan tersebut ditulis 

pada selembar kertas dan dikumpulkan kepada guru. Pada tahap ini 

keterampilan proses sains yang dilakukan peserta didik yaitu 

meramalkan, dan berhipotesis. 

2. Mengamati (Observe) 
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Selanjutnya, peserta didik dalam kelompok kecil (4-5 anak) melakukan 

percobaan (praktikum) berkaitan dengan permasalahan yang telah 

diinformasikan guru kemudian mengamati hasil percobaan untuk 

menguji kebenaran prediksi/ramalan yang telah dibuat peserta didik 

sebelumnya. Percobaan dilaksanakan dengan bimbingan guru dan sesuai 

langkah/prosedur kerja yang ditetapkan. Pada tahap ini keterampilan 

proses sains yang dilakukan peserta didik yaitu mengamati, menafsirkan, 

mengajukan pertanyaan, merencanakan percobaan, menggunakan alat 

dan bahan serta melakukan percobaan 

3. Menjelaskan (Explain) 

Setelah melakukan percobaan dengan prosedur yang benar, peserta didik 

dalam.kelompok kecil (4-5 anak) menuliskan hasil percobaan dan 

menyusun hipotesis atas hasil percobaan tersebut. Selanjutnya mereka 

menjelaskan perbedaan yang terjadi antara prediksi awal mereka dengan 

hasil percobaan yang dilakukan. Pada tahap ini keterampilan proses sains 

yang dilakukan peserta didik  adalah berkomunikasi. 

  

Gustina, dkk. (2012) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam model 

pembelajaran POE adalah sebagai berikut: 

a. Masalah yang diajukan sebaiknya masalah yang memungkinkan 

terjadi konflik kognitif dan memicu rasa ingin tahu.  

b. Prediksi harus disertai alasan yang rasional. Prediksi bukan sekedar 

menebak. 

c. Demonstrasi atau eksperimen harus bisa diamati dengan jelas, dan 

dapat memberi jawaban atas masalah. 
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d. Peserta didik dilibatkan dalam proses eksplanasi.  

 

Yulianto, dkk. (2014) mengemukakan dalam model POE peserta didik 

diajak untuk secara kritis menemukan sendiri pemahaman terhadap materi 

yang diajarkan melalui kegiatan diskusi. Kegiatan memecahkan masalah 

yang tersaji dalam kegiatan diskusi merupakan refleksi dari materi yang 

dipelajari. Refleksi melalui permasalahan dapat meningkatkan pemahaman 

dan daya ingat peserta didik. Aktivitas guru dan peserta didik dalam 

pembelajaran POE secara singkat dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Sintaks Model Pembelajaran POE 

Tahap 

Pembelajaran 
Aktivitas Guru 

Aktivitas Peserta 

didik 

Memprediksi 

(Predict) 

Menjelaskan tujuan, alat dan 

bahan yang diperlukan, 

memotivasi peserta didik 

agar dapat menduga apa 

yang akan terjadi terhadap 

kegiatan yang akan 

dilakukan guru 

 

Orientasi peserta 

didik kepada 

fenomena yang akan 

terjadi  

Pengamatan 

(Observe) 

Guru membimbing peserta 

didik dalam melakukan 

kegiatan percobaan  

Peserta didik 

melakukan percobaan 

dan mengamati hasil 

percobaan yang 

dilakukan 

 

Menjelaskan 

(Explain) 

Guru membimbing peserta 

didik dalam mengemukakan 

hasil percobaan yang 

dilakukan 

Peserta didik 

menjelaskan apa yang 

terjadi selama 

percobaan 

berlangsung dan 

mengemukakan 

hasilnya 

(Liew dan Treagust, 2004) 
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Model pembelajaran POE memiliki beberapa kelebihan, antara lain: 

a. Merangsang peserta didik untuk lebih kreatif khususnya pada saat 

merumuskan prediksi. 

b. Dengan melakukan eksperimen untuk menguji prediksinya untuk 

mengurangi verbalisme. 

c. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik, sebab peserta didik tidak 

hanya mendengarkan tetapi juga mengamati peristiwa yang terjadi 

melalui eksperimen. 

d. Mengamati secara langsung peserta didik akan memiliki kesempatan 

untuk membandingkan antara teori (dugaan) dengan kenyataan. 

Dengan demikian peserta didik akan lebih meyakini kebenaran materi 

pembelajaran. 

 

Menurut Warsono dan Hariyanto (2014: 92)  

kegiatan dalam strategi POE yang meliputi memprediksi (predict), 

mengamati (observe), dan menerangkan (explain) dapat 

membentuk struktur kognitif peserta didik menjadi lebih baik, 

karena kegiatan-kegiatan dalam strategi ini memberikan 

kesempatan pada peserta didik untuk belajar secara konkret. Pada 

pembelajaran dengan strategi POE, peserta didik diberi kebebasan 

untuk memprediksi, mengamati, menganalisis dan menarik 

kesimpulan sendiri sehingga keterampilan proses sains peserta 

didik juga akan lebih terlihat optimal. 

 

Menurut Permatasari (2018) Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan model 

pembelajaran POE yang memberikan pengalaman belajar berupa 

pengetahuan/informasi yang tersaji dalam peristiwa nyata yang sederhana, 

memberikan manfaat positif dalam memperkuat proses keterampilan 

proses sains peserta didik. Keterampilan peserta didik akan terbentuk 



15 

 

dengan sendirinya melalui proses pembelajaran POE ini. Selain 

menunjang perkembangan aspek kognitif peserta didik, pembelajaran POE 

juga melatih aspek psikomotor peserta didik dalam kegiatan percobaan 

dan pengamatan. Pada kegiatan ini, peserta didik dituntut untuk 

mengoptimalkan fungsi kerja alat indera yang mereka miliki ketelitian, 

kecermatan, ketajaman dalam menyimak instruksi guru, dan keterampilan 

dalam mengungkapkan pikiran baik lisan maupun tulisan merupakan satu 

kesatuan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran POE yang dapat 

melatih perkembangan kemampuan indera yang mereka miliki. 

 

B. Keterampilan Proses Sains 

 

Pengertian pendekatan keterampilan proses sains diungkapkan oleh 

Simamora dan Pardede (2016), yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang 

bertujuan mengembangkan sejumlah kemampuan fisik dan mental sebagai 

dasar untuk mengembangkan kemampuan yang lebih tinggi pada diri siswa. 

Kemampuan-kemampuan fisik dan mental pada dasarnya telah dimiliki oleh 

siswa meskipun masih sederhana dan perlu dirangsang agar menunjukkan jati 

dirinya. 

 

Keterampilan proses merupakan pendekatan pembelajaran yang strategis, 

mendayagunakan semuadaya (fungsi) diri siswa, bersifat generis 

(mendukung nilai tambah dan meningkatkan kreativitas), bersasaran utuh 

serta kemanusiaan, dan sekaligus meningkatkan sosialisasi diri siswa 

(Rustaman, 2005: 13). 
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Keterampilan proses sains merupakan seperangkat keterampilan yang 

digunakan para ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah 

(Ramli,2011). 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, keterampilan proses dapat diartikan 

sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran yang bertujuan 

mengembangkan kemampuan/keterampilan peserta didik, seperti 

kemampuan intelektual, sosial, fisik, dan mental yang pada dasarnya ada 

didalam dirinya. Kemampuan peserta didik tersebut dikembangkan melalui 

aktivitas siswa dalam mempelajari materi yang baru dan lebih diorientasikan 

untuk mengorganisasikan dalam belajar untuk mengahadapi kegiatan 

pembelajaran selanjutnya. Dalam pendekatan proses, pendekatan 

pembelajaran didasarkan pada anggapan bahwa IPA itu terbentuk dan 

berkembang akibat diterapkannya suatu proses yang dikenal dengan metode 

ilmiah dengan menerapkan keterampilan-keterampilan proses IPA, yaitu 

mulai dari menemukan masalah hingga mengambil keputusan (Wisudawati, 

2015: 113-114). 

 

Tujuan diterapkannya pendekatan keterampilan proses sains menurut 

Nadirah (2016: 2): 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal, efektif, dan 

efisien. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pendekatan 

keterampilan proses akan memberikan suatu alternatif proses 

pembelajaran yang lebih efektif, terutama karena pendekatan 

keterampilan proses lebih memberikan kemungkinan bagi peserta didik 

untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan. 

 



17 

 

Sywi (2015: 14) mengungkapkan bahwa melatihkan keterampilan 

proses merupakan salah satu upaya yang penting untuk memperoleh 

keberhasilan belajar siswa yang optimal. Materi pelajaran akan lebih 

mudah dipelajari, dipahami, dihayati, dan diingat dalam waktu yang 

relatif lama bila siswa sendiri memperoleh pengalaman langsung dari 

peristwa belajar melalui pengamatan atau eksperimen. 

 

Salah satu upaya pentingnya untuk mencapai hasil belajar yang optimal, 

efektif, efisien, yakni melatihkan keterampilan proses. Melatihkan 

keterampilan proses melalui eksperimen dalam pembelajaran akan 

menjadikan siswa lebih mudah menerima, memahami, mengingat materi 

yang dipelajari dalam waktu yang relatif lama. Selain itu, siswa juga dapat 

mengembangkan keterampilan siswa dalam berpikir logis, dalam 

memecahkan masalah yang dihadapinya, memperdalam pengetahuan siswa, 

meningkatkan motivasi belajar, dan keterlibatan siswa secara aktif dan 

efisien dalam belajar. 

 

Berikut ini merupakan bentuk-bentuk keterampilan yang dikembangkan 

melalui pendekatan keterampilan proses seperti dideskripikan dalam Tabel 2. 

Tabel 2.  Bentuk-bentuk  Keterampilan yang dikembangkan melalui 

Pendekatan Keterampilan Proses: 

 

No.      Kemampuan             Keterampilanyang dikembangkan 

(1)               (2)                                                 (3) 

1 Pengamatan             Melihat, mendengar, merasa, 

meraba, mencium, mencicipi,  

mengecap, menyimak, 

mengukur, dan membaca. 
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2 Pengelompokkan    Mencari persamaan, 

menyamakan, mencari, 

perbedaan, membedakan,  

mengontraskan, mencari dasar 

penggolongan. 

 

3 Menafsirkan            Menaksir, memberi arti, 

mengartikan, mencari 

hubungan ruang dan waktu, 

menemukan pola, menarik 

kesimpulan, 

menggeneralisasikan. 

 

4 Meramalkan            Mengantisipasi berdasarkan 

kecenderungan pola atau 

hubungan antara data atau 

informasi. 

 

5 Menerapkan            Menggunakan informasi, 

kesimpulan, konsep, hukum, 

teori, sikap, nilai atau 

keterampilan dalam situasi, 

menghitung, menentukan  

variabel, menghubungkan konsep, 

merumuskan pertanyaan, 

menyusun hipotesis 

 

6  Merencanakan  Menentukan masalah yang akan 

diteliti, tujuan, ruanglingkup, 

sumber data atau informasi, cara 

menganalisis, alat, bahan, sumber 

kepustakaan, dan menentukan 

cara penelitian 

. 

7 Mengkomunikasikan  Berdiskusi, mendeklamasikan, 

mendramakan, bertanya, 

merenungkan,  

  mengungkapkan, melaporkan 

dalam bentuk lisan, tulisan, 

gerak, dan penampilan. 

         (Gunawan, 2016: 3) 

 

Indikator kegiatan siswa dalam tahap keterampilan proses sains juga 

lebih detail dijelaskan oleh Rustaman (2005: 39-40): 

1) Mengamati Observasi  

a. Menggunakan sebanyak mungkin indera 
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b. Mengumpulkan/ menggunakan fakta yang relevan 

2) Mengelompokan/ Klasifikasi 

a. Mencatat setiap pengmatan secara terpisah 

b. Mencari perbedaan, persamaan 

c. Mengontraskan ciri-ciri 

d. Membandingkan 

e. Mencari dasar pengelompokan atau penggolongan 

3) Menafsirkan/ Interpretasi 

a. Menghubungkan hasil-hasil pengamatan  

b. Menemukan pola dalam suatu seri pengamatan 

c. Menyimpulkan 

4) Meramalkan / Prediksi 

a. Menggunakan pola-pola hasil pengamatan 

b. Mengemukakakan apa yang mungkin terjadi pada keadaan yang 

belum diamati 

5) Mengajukan Pertanyaan 

a. Bertanya apa, bagaimana dan apa 

b. Bertanya untuk meminta penjelasan 

c. Mengajukan ppertanyaan yang berlatar belakang hipotesis 

6) Berhipotesis  

a. Mengetahui bahwa ada lebih dari satu kemungkinan penjelasan 

dari satu kejadian 

b. Menyadari bahwa suatu penjelasan perlu di uji kebenarannya 

dengan memperoleh bukti lebih banyak atau melakukan cara 

pemecahan masalah 

7) Merencanakan Percobaan 

a. Menentukan alat/bahan/sumber yang akan digunakan 

b. Menentukan variabel/faktor tertentu 

c. Menentukan apa yang diukur, diamati, dicatat 

d. Menentukan apa yang akan dilaksanakan berupa langkah kerja 

8) Menggunakan Alat/Bahan 

a. Memakai alat/bahan 

b. Mengetahui alasan mengapa menggunakan alat dan bahan 

c. Mengetahui bagaimana menggunakan alat dan bahan 

9) Menerapkan Konsep 

a. Menggunakan konsep yang telah dipelajari dalam situasi baru 

b. Menggunakan konsep pada pengalaman baru untuk menjelaskan 

apa yang sedang terjadi 

10) Berkomunikasi 

a. Mengubah bentuk penyajian 

b. Memberikan data empiris hasil percobaan atau pengamatan 

dengan grafik atau tabel diagram 

c. Menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis 

d. Menjelaskan hasil percobaan 

e. Membaca grafik/tabel/diagram 

f. Mendiskusikan hasil kegiatan suatu masalah atau suatu peristiwa 

11) Melakukan Percobaan/Eksperimen 
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C. Kerangka Pemikiran 

 

Salah satu masalah pada pembelajaran fisika yang di alami siswa, 

yaitu penggunaan model, metode, dan pendekatan dalam pembelajaran 

yang masih bersifat konvensional, sehingga membuat siswa akan merasa 

kesulitan dalam memahami suatu konsep materi dan hal ini tentu berpengaruh 

terhadap banyak hal, tidak hanya hasil belajar siswa tapi juga keterampilan 

keterampilan siswa dalam proses belajar. Untuk itu peran guru sebagai 

pemberi ilmu sudah harus bergeser kepada peran baru yang lebih kondusif 

bagi siswa menyiapkan diri dalam persaingan global sesuai tuntutan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengingat percepatan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi, tidak 

memungkinkan bagi guru bertindak sebagai satu-satunya orang yang 

menyalurkan semua fakta dan teori-teori dengan menggunakan metode 

ceramah yang dilakukan di sekolah. Untuk mengatasi hal ini perlu 

pengembangan keterampilan memperoleh dan memproses semua fakta, 

konsep, dan prinsip pada diri siswa. 

 

Keterampilan proses sains mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, 

karena ilmu pengetahuan tidak bersifat mutlak namun penemuannya bersifat 

relatif. Siswa mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak jika 

disertai dengan contoh-contoh yang wajar sesuai dengan situasi dan kondisi 

yang dihadapi dengan cara mempraktikkan sendiri. Dengan menerapkan 

model pembelajaran yang lebih aplikatif dibanding hanya sekedar 

menyampaikan materi, dengan model pembelajaran POE seorang guru akan 
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membantu siswa menemukan makna belajar sehingga tidak hanya 

pengetahuan saja yang meningkat tapi juga dapat mengasah juga semakin 

meningkatkan keterampilan proses siswa, dengan demikian siswa lebih dapat 

memaknai proses belajarnya. 

 

Dengan penerapan model pembelajaran tersebut siswa dapat meningkatkan 

kreativitas dan keterampilan, keaktifan, kemampuan berpikir, sehingga terjadi 

peningkatan pada diri siswa. Jadi, diharapkan pada pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran POE dapat meningkatkan keterampilan 

proses sains siswa pada mata pelajaran Fisika mengenai materi hukum 

newton. 

 

Pada penelitian ini terdapat dua bentuk variabel yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran Predict Observe Explain (X1), sedangkan variabel terikatnya 

adalah keterampilan proses sains (Y1) setelah diberikan perlakuan.  

 

Penelitian ini menggunakan satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol. 

Kelas eksperimen diberi perlakuaan dengan menggunakan model 

pembelajaran POE materi hukum newton tentang gerak, sedangkan kelas 

kontrol diberi perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran 

konvensional dengan materi yang sama. Pada awal dan akhir pembelajaran 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol, guru memberikan pretest dan 

posttest untuk melihat peningkatan keterampilan proses sains siwa.  
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Pada kelas eksperimen penggunaan model pembelajaran POE, yang meliputi 

proses memprediksi, mengobservasi dan menjelaskan, akan dipadupadankan 

dengan keterampilan proses sains yang meliputi observasi, menafsirkan 

pengamatan (interpretasi), meramalkan (prediksi), berkomunikasi, dan 

merencanakan percobaan/penyelidikan. Model pembelajaran POE memiliki 

tahapan yaitu predict, observe, dan explain. Tahap pertama yaitu predict pada 

tahap ini, peserta didik memprediksi/meramalkan peristiwa yang akan terjadi 

terhadap suatu permasalahan yang diinformasikan oleh guru selanjutnta 

observe pada tahap ini, peserta didik dalam kelompok kecil (4-5 anak) 

melakukan pengamatan/percobaan berkaitan dengan permasalahan yang telah 

diinformasikan guru kemudian mengamati hasil percobaan untuk menguji 

kebenaran prediksi/ramalan yang telah dibuat peserta didik, kemudian explain 

peserta didik dalam kelompok kecil (4-5 anak) menuliskan hasil percobaan 

dan menyusun hipotesis atas hasil percobaan tersebut. Selanjutnya mereka 

menjelaskan perbedaan yang terjadi antara prediksi awal mereka dengan hasil 

percobaan yang dilakukan.  

 

Model pembelajaran yang digunakan pada kelas kontrol yaitu model 

pembelajaran konvensional. Proses pembelajaran pada kelas kontrol siswa 

dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa. Kelompok 

tersebut akan berdiskusi mengenai permasalahan yang akan diberikan tanpa 

melalui proses belajar sendiri atau prediksi terlebih dahulu. Sehingga dalam 

proses diskusi ada siswa yang tidak aktif memberi masukan, mencatat dan 

tidak mempersiapkan diri untuk menjelaskan materi, akibatnya keterampilan 
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proses sains yang diperoleh diduga akan lebih rendah dibandingkan dengan 

kelas yang menggunakan model pembelajaran  

 

Agar memperoleh gambaran yang jelas tentang pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat, maka dapat dijelaskan dengan paradigma penelitian 

seperti berikut: 

 

Gambar 1. Diagram Kerangka Pemikiran 

 

Keterangan: 

X1: Model pembelajaran POE 

X2: Model pembelajaran yang diterapkan di sekolah  

Y1: Keterampilan Proses Sains 

 

D. Anggapan Dasar 

 

Anggapan dasar penelitian berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka 

pemikiran adalah: 

1. Setiap sampel dalam dua kelas rata-rata memiliki kemampuan awal dan 

pengalaman belajar yang relatif sama atau setara. 

2. Setiap sampel memiliki permasalahan yang sama yaitu cenderung pasif 

dalam proses pembelajaran dan memiiki kemampuan keterampilan proses 

sains yang rendah. 

X1 

X2 

Y1 

Y1 
 Dibandingkan 
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3. Setiap sampel memperoleh materi yang sama, yaitu yang berdasarkan 

kurikulum 2013. 

4. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi selain variabel yang diteliti 

diabaikan. 

 

E. Hipotesis 

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka teoritis, maka untuk 

mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran POE terhadap 

keterampilan proses sains siswa SMA dilihat dari hasil nilai pretest dan 

posttest. Bila hipotesis yang diperoleh menyatakan terdapat perbedaan maka 

dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Hipotesis 

tindakan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0: Tidak ada pengaruh penerapan model pembelajaran POE  terhadap 

keterampilan proses sains siswa 

H1: Ada pengruh peneapan model pembelajaran POE terhadap kemampuan 

keterampilan proses sains siswa 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Populasi Penelitian 

 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh  siswa kelas X IPA SMA Negeri 5 

Bandarlampung pada semester genap Tahun Pelajaran 2018/2019 yang terdiri 

atas 6 kelas dengan jumlah 203 siswa. 

 

B. Sampel Penelitian 

 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan dua 

kelas pada X MIA yang berada di SMA Negeri 5 Bandarlampung. Sampel 

yang diambil digunakan teknik purposive sampling yang memiliki 

kemampuan relatif sama. Sehingga terpilih satu kelas eksperimen dan satu 

kelas kontrol pada kelas X MIA 1 dan X MIA 2 dengan jumlah siswa masing 

33 siswa dan 36 siswa.  

 

C. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen menggunakan quasi 

experimental dengan desain menggunakan the non-equivalent control group 

design. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi 

sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen. Pada penelitian ini terdapat dua kelompok, yaitu satu kelompok 
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diberikan perlakuan tertentu. Diagram rancangan penelitian dapat dilihat pada 

gambar 2.  

 

  

      

Gambar 2. Diagram Eksperimen Pretest-posttes Non Equivalent Control 

Grup Design 

Keterangan: 

O1 : pretest kelas eksperimen 

O2 : posttest kelas eksperimen 

O3 : pretest kelas kontrol 

O4 : posttest kelas kontrol 

XI : perlakuan menggunkan model pembelajaran POE 

 

D. Variabel Penelitian 

 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel penelitian yaitu, variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan model 

pembelajaran yaitu POE variabel terikatnya adalah keterampilan proses sains 

siswa.  

 

E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga 

tahapan yaitu: 

 

O1  XI  O2 

O3  -  O4 
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1. Tahap Persiapan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan studi pendahuluan melalui kegiatan survey dengan 

menyebarkan angket, mengobservasi kegiatan pembelajaran IPA di 

dalam kelas dan kelengkapan sarana laboratorium.  

b. Menentukan kelas sampel penelitian dan waktu pelaksanaan 

penelitian. 

c. Membuat dan menyusun instrumen penelitian. 

d. Membuat instrumen penelitian yaitu tes keterampilan proses sains. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan meliputi: 

a. Memberikan test awal (pretest) untuk mengukur keterampilan proses 

sains siswa sebelum diberi perlakuan (treatment). 

b. Memberikan perlakuan yaitu dengan cara menerapkan model POE 

pada pembelajaran. 

c. Memberikan test akhir (posttest) untuk mengukur peningkatan 

keterampilan proses sains siswa setelah diberi perlakuan (treatment).  

d. Memberikan lembar observasi sebagai data sekunder untuk 

mengetahui tercapai tidaknya kegiatan pembelajaran. 

3. Tahap Akhir 

Pada tahapan ini kegiatan yang akan dilakukan antara lain: 

a. Mengolah data hasil tes awal (pretest) dan tes akhir (post-test) dan 

instrumen pendukung penelitian lainnya. 
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b. Membandingkan hasil analisis data instrumen tes antara sebelum 

perlakuan dan setelah diberi perlakuan untuk menentukan apakah 

terdapat perbedaan keterampilan proses sains siswa menggunakan 

model pembelajaran POE 

c. Memberikan kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh dari 

langkah-langkah menganalisis data. 

 

F. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP dengan model pembelajaran POE digunakan sebagai acuan guru 

pada pelaksanaan pembelajaan yang digunakan selama proses 

pembelajaran. 

2. LKPD  

Lembar kerja peserta didik merupakan panduan belajar siswa yang 

disusun berdasarkan sintaks Pembelajaran POE. 

3. Soal Tes 

Soal tes ini digunakan untuk mengukur KPS siswa yang berbentuk pilihan 

ganda beralasan. Tes diberikan sebanyak dua kali yaitu pretest yang 

berfungsi untuk mengetahui KPS awal siswa sebelum diberikan perlakuan 

dan selanjutnya dilakukan posttest, yaitu untuk mengetahui keterampilan 

proses sains siswa akhir setelah diberikan perlakuan. Soal yang diberikan 

pada saat pretest dan posttest terdiri dari 10 soal pilihan ganda beralasan. 

Soal berdasarkan indikator keterampilan proses sains. 
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4. Lembar observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengukur KPS yang dimiliki siswa 

ketika proses pembelajaran berlangsung. Observasi yang dilakukan di 

sini adalah observasi langsung, yang mengumpulkan data berdasarkan 

pengamatan yang menggunakan mata atau telinga secara langsung. 

Dengan demikian melalui observasi dapat terlihat kemunculan KPS yang 

diamati dengan menggunakan panca indera secara langsung. Analisis 

persentase tiap aspek KPS siswa dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

Persentase  =      
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛
 X 100% 

 

 

G. Analisis Instrumen Penelitian 

 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan 

valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Untuk melihat 

valid atau tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan statistika, yaitu 

melalui nilai koefisien relasi skor butir pertanyaan dengan skor total butir 

pertanyaan. Apabila korelasi antar butir dengan skor total lebih dari 0,3 

maka instrumen tersebut dikatakan valid, atau sebaliknya jika korelasi 

antar butir dengan skor total kurang dari atau sama dengan 0,3 maka 

instrumen tersebut dikatakan tidak valid (Arikunto, 2010: 211-213). 
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2. Uji Reliabilitas 

Arikunto (2010: 238-239) menyatakan bahwa uji reliabilitas dilakukan 

agar dapat menunjukkan sejauh mana instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data penelitian. Instrumen yang 

sudah dapat dipercaya atau reliabel akan menghasilkan data yang dapat 

dipercaya juga.  

 

Semua uji instrumen dilakukan dengan bantuan IBM SPSS Statistic 21 

for windows dengan metode Alpha Cronbach’s dalam pengolahan 

datanya. Jika semua uji telah dilakukan dan didapatkan hasil uji validitas 

dan reliabilitas yang diinginkan, maka instrumen sudah siap digunakan. 

Dapat diketahui bahwa kriteria indeks reliabilitas sebagaimana yang 

ditampilkan pada Tabel 4. berikut. 

Tabel 4. Kriteria Interpretasi Indeks Reliabilitas 

Indeks Reliabilitas Kriteria 

0,800 - 1,000 Sangat tinggi 

0,600 - 0,800 Tinggi 

0,400 - 0,600 Cukup 

0,200 - 0,400 Rendah 

0,000 - 0,200 Sangat Rendah  

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

 

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik tes berupa soal uraian 

dan nontes berupa lembar observasi. Pengumpulan data dilakukan 

menggunakan teknik tes, yaitu melalui pretest dan  posttest. Pretest 

digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif kemampuan awal siswa atau 

kemampuan sebelum diberi perlakuan. Posttest digunakan untuk 
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mengumpulkan data kuantitatif siswa setelah diberikan perlakuan. Teknik ini 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar keterampilan proses sains siswa. 

Upaya mendapatkan data yang akurat, maka tes yang digunakan dalam 

penelitian harus memenuhi kriteria yang baik.  Sedangkan teknik non tes 

yang digunakan berupa lembar observasi sebagai data sekunder untuk 

mengetahui tercapai tidaknya kegiatan pembelajaran. 

 

I. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

1. Uji Normalitas 

Hal yang pertama dilakukan adalah uji normalitas dimana uji ini digunakan 

untuk menguji apakah sampel penelitan merupakan jenis distribusi normal, 

dilakukan menggunakan uji statistik non-parametrik yaitu Kolmogorov-

Smimov menggunakan bantuan program SPSS 21.0. Untuk pengambilan 

keputusan, data dapat dikatakan memenuhi asumsi normal atau 

terdistribusi normal jika pada Kolmogorov-Smimov nilai sig > 0,05 dan 

data yang tidak berdistribusi normal memiliki nilai sig ≤ 0,05. 

 

2. Uji Homogenitas 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel mempunyai 

varians yang homogen atau tidak. Hasil uji homogenitas selanjutnya akan 

digunakan dalam pengujian hipotesis. Kriteria uji yang digunakan melihat 

sig pada Levene Statistic, jika nilai sig ≤ 0,05 maka data memiliki varians 

yang tidak homogen dan sebaliknya jika nilai sig > 0,05 maka data 

memiliki varians yang homogen. 
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3. N-Gain 

Analisis hasil belajar pada aspek kognitif yang menggunakan nilai pretest 

dan posttest, sehingga digunakan analisis N-Gain dengan persamaan 

berikut: 

N-gain (𝑔) =
𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡  −   𝑆𝑝𝑟𝑒

𝑆𝑚𝑎𝑥  − 𝑆𝑝𝑟𝑒
 

Keterangan: 

g  = N-gain 

Spost  = Skor posttest 

Spre  = Skor pretest 

Smax  = Skor maksimum 

Kriteria interperensi N-gain dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Kriteria Interpretasi N-gain 

N-gain Kriteria Interpretasi 

N-gain>0,7 Tinggi 

0,3 ≤ N-gain≤ 0,7 Sedang 

N-gain < 0,3 Rendah 

(Meltzer, 2002) 

 

4. Independent Sample T-Test 

 

Independent Sample T Test digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. 

Hipotesis yang ditentukan dalam pengujian Independent Sample T-Test ini 

adalah: 

H0 : Tidak terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran POE 

terhadap keterampilan proses sains siswa SMA. 

H1 : Terdapat pengaruh penerapan model POE terhadap keterampilan 

proses sains siswa SMA. 
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Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi α = 5%.  

Penelitian ini menguji Independent Sample T Test dengan menggunakan 

bantuan program SPSS 21.0. Berpedoman berdasarkan nilai signifikansi 

atau nilai probabilitas sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas ≥ 0,05 maka H0 diterima. 

2. Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak. 

 

5. Uji Effect size  

 

Effect size merupakan metode yang digunakan untuk mengukur seberapa 

berpengauh strategi pembelajaran yang telah diterapkan di sampel 

penelitian. Pengaruh dari model pembelajaran POE yang telah diterapkan 

pada sampel penelitian dianalisis melalui pengujian Effect size. Effect size 

dihitung menggunakan rumus Cohen’s d sebagai berikut: 

𝑑 =  
𝑀𝑎 − 𝑀𝑏

√𝜎𝑎2 + 𝜎𝑏
2

2

  

 

Keterangan: 

𝑀𝑎  = Mean sampel kelompok kelas eksperimen 

𝑀𝑏  = Mean sampel kelompok kelas kontrol 

𝜎𝑎2 = standar deviasi kelompok kelas eksperimen 

𝜎𝑏
2 = standar deviasi kelompok kelas kontrol 

Untuk melihat interprestasi dari effect size dapat dilihat dari tabel 6. 
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Tabel 6. Interprestasi Effect Size 

Besar d Interprestasi 

0,8 ≤ d ≤ 2,0 Besar 

0,5 ≤ d < 0,8 Rata-rata 

0,2 ≤ d < 0,5 Kecil 

(Cohen, 2007) 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran POE terhadap keterampilan 

proses sains siswa SMA pada materi hukum newton, yang ditunjukkan oleh 

perbedaan rata-rata pretest dan posttest siswa dan perbedaan N-gain  antara 

kelas eksperimen dan kontrol yang bertaraf tinggi. Besarnya pengaruh model 

pembelajaran POE masuk kedalam katagori tinggi dengan nilai nilai cohen’s d 

sebesar 3,40 dan dan effect size r sebesar 0,71. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, dikemukakan saran sebagai berikut: 

1. Untuk peneliti lain yang akan menggunakan model POE diharapkan dapat 

mengatur strategi waktu dengan baik karena dalam menerapkan model 

pembelajaran POE seluruh sintaks dapat diterapkan dengan sekurang-

kurangnya dua kali pertemuan. 

2. Bagi guru yang akan menerapkan model pembelajaran POE diharapkan 

menguasai sintaks pembelajaran dengan baik agar pembelajaran menjadi 

efektif dan efisien.   
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